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 مقدمة

 
  ،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

 

ھذا الكتاب االلكتروني الصغیر والبسیط یعرض معلومات قد تساعدك 
وتختصر علیك الكثیر اذا اردت اختیار فن قتالي یالئم تطلعاتك وطموحاتك 

كن دائما ضع في اعتبارك اذا اردت الفنون القتالیة  ولمن التدریب على 
البدء ممارسة أي فن قتالي فأن خوض التجربة في حد ذاتھا سواء كانت 

ایجابیة او سلبیة ستعلمك الكثیر وستستفید منھا الكثیر لذلك دائما كن مبادر 
 .وأبدأ في التدریب في اسرع وقت 

في ھذا الكتاب مفیدة وذات  وأخیرا اتمنى ان تكون المعلومات الموجودة
 قیمة لجمیع القراء .

 

 وهللا ولي التوفیق.
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أنواع الفنون القتالیة و ریاضات 

 الدفاع عن النفس 
 
 

قد یسأل البعض ما ھي اصال انواع الفنون القتالیة  فكیف اختار فن قتالي 
ال اعرف الفرق بینھ وبین الفنون االخرى وما ھي خصائص فن دون  وأنا

 االخر وما یمیز ھذا الفن عن االخر .

 

لذلك قبل الشروع في كیفیة اختیار الفن القتالي المناسب لك سوف نقوم 
ونظرا  ,لتسھیل شرح الفرق بین ھذه الفنون بعمل تصنیف للفنون القتالیة 

كل لمجال غیر متاح للشرح المفصل ألن ھذا الكتاب توجیھي فقط وال
احد  ھذهرغبت في معلومات اكثر عن  ذالذلك ا ىعلى حدالفنون القتالیة 

 . الفنون یمكنك البحث عن معلومات اكثر عنھ في شبكة المعلومات  ھذه
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اوال : تصنیف الفنون القتالیة حسب الخصائص 

 -الفنیة والتقنیة :
 

وتشمل كل الفنون القتالیة التي تعتمد على استخدام اطراف فنون ضاربة :  •
ومفاصل الجسم في توجیھ ضربات سواء لكم او ضرب بالید , ضربات المرافق , 

 االرجل و ضربات الركبة , والضرب بالرأس او حتى الدفع بالكتف  باستخدامالركالت 
 

التاكواندو , المواي تاي ,  , الكاراتیة , الكونغ فو ,امثلة على ھذه الفنون : المالكمة 
الكیك بوكسینج , السافات , السیالت , وغیرھا من االسالیب والفنون التي تندرج تحت 

 ھذه الفنون القتالیة 
 

وتشمل كل الفنون القتالیة التي تعتمد على القتال القریب والمتالحم فنون تصارع :  •
اإلخضاع , الخنق , مع الخصم وتحتوي على االطاحة والطرح االسقاط التثبیت و

 المسك , كسر المفاصل 
 

امثلة على ھذه الفنون : المصارعة , المصارعة الرومانیة , الجودو , الجوجیتسو 
البرازیلي , السامبو الروسي , االیكیدو , السومو وغیرھا من االسالیب المنحدرة من 

 ھذه الفنون 
 

وھي فنون قتالیة تحتوي على مزیج من فنون الضرب فنون قتالیة مختلطة :  •
 وفنون التصارع 

, الكودو كاراتیة , الجوجتسو   MMAامثلة على ھذه الفنون : الفنون القتالیة المختلطة 
 الیاباني , والفال تودو 
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ثانیا : تصنیف الفنون القتالیة حسب التوجھ 

 -المبدئي والفلسفي :
 
 
 فنون قتالیة تقلیدیة :  •

 
وتشمل كل الفنون القتالیة القدیمة والتي غالبا ما تنحدر من شرق اسیا والتي عادة ما 

ھذه  ,یرتدي فیھا الممارس زیي خاص وتوجد بھا احزمة ودرجات في بعض االحیان 
العدید منھا فیما بعد لتصبح  طورتلغرض الدفاع عن النفس وفي القدیم  نشأتالفنون 

م یعلقوم بتالت كم ان العدید من ھذه الفنون القتالیة تفنون ریاضیة بھا مسابقات وبطو
 التدریبیة  مناھجھاضمن القتال باألسلحة التقلیدیة 

 
امثلة على ھذه الفنون : الكونغ فو ووشو , الكاراتیة , التاكواندوا , الجودو , الجوجتسو 

 السیالت , االیكیدو ..وغیرھا الیاباني , النینجاتسو , 
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 فنون قتالیة حدیثة او عصریة :  •

 

وتشمل الفنون القتالیة المبتدعة حدیثا والتي غالبا ما تكون ریاضیة  و احترافیة , او في 
 ب لغرض الدفاع عن النفس المباشر .بعض االحیان تدر

 
 

, الكیك الكودو كاراتیة , , الجیت كون دو ,   MMAامثلة على ھذه الفنون : ال
 وغیرھا تودو , الفال بوكسینج 

 
 

 

 

ھنالك العدید ایضا من التصنیفات االخرى الخاصة بالفنون القتالیة  ولكن ھذین التصنیفین 
یعتبران االساسیین  والسبب وراء عرضھما في ھذا الكتاب ھو تسھیل الفھم على القراء عند 

  شرح كیفیة اختیار الفنون القتالیة . 



6 
 

 -:  اختيار الفن القتالي المناسب

 
العامل االساسي المحدد في اختیار الفن القتالي المناسب لك ھو الھدف من ممارسة الفنون 

القتالیة او لماذا ترغب في ممارسة الفنون القتالیة , ألنھ ال جدوى من تضییع الوقت في أمر 
ربما لن یقوم بتوصیلك بطریقة مباشرة لھدفك الحقیقي , ھذا االمر ینطبق تقریبا على كل 

لحیاة , فالخیار الصحیح دائما یكون متعلق بما تریده و ترغبھ ومناسب لك ولیس جوانب ا
 بالضرورة ما ھو مشھور او مقترح او شائع .

ولكن قبل الخوض في ھذا العامل الرئیسي , یجب معرفة بعض القواعد العامة التي یجب ان 
ھ من ممارسة الفنون عن ھدفیتبعھا كل من یرید ان یتدرب على الفنون القتالیة بغض النظر 

القتالیة , فھذه القواعد تساعد أي شخص یرغب في ممارسة الفنون القتالیة من االستفادة 
 .القصوى واالستمتاع بممارسة الفنون القتالیة مھما كان خیاره 

 

  -ھذه القواعد او العوامل كالتالي :

 

 

  -عامل الصحة واللیاقة البدنیة : .1
كل بخصائص بدنیة عالیة او قوة كبیرة الفنون القتالیة في المجمل ال تتطلب ان تكون تتمتع 

تأتي الخصائص والمھارات االخرى كل ثم ما تحتاجھ ھو الرغبة في ممارسة ھذه الفنون 
حیث انھ حتى مع الوقت وھذا ھو ما یمیز الفنون القتالیة على غیرھا من االنشطة االخرى  

العاقة یمكنھ ممارسة الفنون القتالیة وكل شخص یتطور حسب امكانیاتھ و من یعاني من ا
ظروفھ  لكن قبل الشروع في أي نشاط بدني او ریاضي مھما كان یجب على المرء القیام 
بالفحوص والكشوف الطبیة  للتأكد من خلوه من أي امراض او عوائق جسدیة و محاولة 

 مع طبیبھ .معالجتھا ومناقشة امر رغبتھ في التدریب 
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  -.عامل الظروف العامة :2

من البدیھي أن تراعي ظروف حیاتك عندما ترید البدء في التدریب على الفنون 
القتالیة  فمثال من الخطأ ان تتدرب على فن قتالي في نادي باھظ الثمن وأنت ال 

فھذا دون شك  تمتلك الكثیر من المال الذي یؤھلك الى التدریب شھریا وباستمرار ,
ب في مكان بعید جدا عن محل یالتدركذلك سوف یؤثر على مدى تقدمك وتطورك 

سكنك لیس فكرة جیدة ایضا فھذا لن یساعدك في التدرب بشكل مستمر وجید 
یجب ان یكون وقت التدریب في النادي كذلك وسیضیع الكثیر من وقت یومك  

 مناسب لك ویتالءم مع ظروف عملك او دراستك 

 

 -النادي : وأجواء. المدرب 3
مھما كانت رغبتك قویة في ممارسة فن قتالي معین ومھما سمعت وقرأت عن قوة ھذا الفن 
القتالي اذا لم یكن المدرب المشرف على التدریب كفء فلن تستفید شيء , الكثیر من الناس 

لقتالیة  حیث ان یھملون عامل المدرب الكفء الجید وھو تقریبا ربما اھم عامل لتعلم الفنون ا
بل یجب  كیف یوصل المعلومة للمتدرب فحسب المدرب الجید ال یجب ان یتقن التقنیات ویعلم

ایضا ان یتحلى باألخالق الحمیدة  وحسن المعاملة  فأن كان المدرب سيء االخالق وغیر كفء 
ضا معرفة تستمتع بالقیام بھ  كما یجب ای منھ ولنفال داعي لتضییع الوقت في شيء لن تستفید 

الفرق بین الصرامة في التدریب لغرض الفائدة فصرامة المدرب مطلوبة ولكن فقط عندما تكون 
 في ما ھو مفید للمتدرب وفیھ مصلحتھ .

ایضا اجواء النادي والمتدربین في النادي , وھنا ال نقصد امكانیات النادي , فصحیح ان النادي 
شيء جید ولكن قیمھ و میزة وھذا دون ادنى شك  عالیة وممیزة یعطیھالذي توجد بھ امكانیات 

في نفس الوقت لیس امر ضروري االھم من ذلك ھو ان یكون مكان التدریب صحي وتتوفر فیھ 
 .تھویة جیدة 

ایضا المتدربین في النادي او اعضاء النادي یجب ان یكونوا على االقل غالبیتھم أناس جیدین 
النادي یسعون للتحسین من مستواھم والتطویر من  ترتاح في التدریب معھم ویكون جل اعضاء

 انفسھم في جو اخوي ریاضي .

 ةالقتالی ونمرة اخرى اذا لم تتوفر ھذه الشروط في النادي الذي ترید ان تمارس فیھ الفن
ي یحتوي على فن فاألفضل ان تتركھ وتذھب الى مكان اخر حتى لو كان ھذا المكان الوحید الذ

فاألفضل االستفادة من فن  لن تستفید في ھذه الحالة وستضیع وقتك . ألنك قتالي قوي ومعروف
قتالي وان لم یكن االشھر واألقوى على عدم االستفادة وتضییع الوقت في مكان یحمل اسم فقط 

 والجوھر صفر .
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  -.عامل طول القامة :4
متع بممارسة أي ھذا العامل غیر اساسي وثانوي جدا اذ ان یمكن ألي شخص مھما كان طولھ الت

فن قتالي یرغبھ فالمھم الرغبة حتى یتمكن الشخص من االبداع وإتقان فن قتالي معین , ولكن 
القامة غالبا ما ینجحون في الفنون القتالیة الضاربة وذلك  يلییالحظ دائما ان االشخاص طو

 .صارعنظرا لطول اطرافھم  اما االشخاص قصار القائمة فغالبا ما یتفوقون في فنون الت

  

  -. عامل السن :5
یعتبر عامل السن لیس من العوامل االساسیة والرئیسیة للممارسة الفنون القتالیة بصفة ایضا 

عامة  حیث یمكنك ممارسة أي فن قتالي في أي سن  ولكن اذا كنت ترید االستفادة القصوى 
حسب مرحلتك العمریة فربما تختار فن قتالي مناسب لعمرك سیكون افضل مثال اذا كنت صغیر 

ما ممارسة فنون قتالیة تقلیدیة كالووشو سیفیدك كثیرا , اما اذا كنت كبیر جدا جدا في السن فرب
في السن فربما یمكنك اتقان فنون قتالیة كاالیكیدو او التاي شي بسھولة ألنھا بصفة عامة ال 

 تتطلب قوة جسدیة.ال تحتوي على حركات جسدیة عنیفة و
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اختیار الفن القتالي حسب الھدف او الغرض 

 من ممارستھ 

 
نأتي الى الموضوع االساسي وھو كیف یختار كل شخص أي فن 

قتالي حسب اھدافھ و رغباتھ من ممارسة الفنون القتالیة وما الذي 
یرید ان یحققھ او یكتسبھ من ممارسة الفنون القتالیة , سنضع اھم 

االھداف الشائعة من ممارسة الفنون القتالیة و نقترح  وأكثر
 الفنون القتالیة المالئمة لتحقیق ھذا الغرض .
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 -الدفاع عن النفس :

 
ربما فن قتالي  یوجد لتعلیم الدفاع عن النفس  فال اكل الفنون القتالیة الحدیثة والقدیمة تأسست اساس

ال یحتوي وال یفید ابدا في الدفاع عن النفس ولكن فاعلیة الفنون القتالیة في الدفاع عن النفس 
تختلف من فن ألخر وذلك لسببین االول ان الكثیر من القتالیة في عصرنا ابتعدت عن الغرض 

كما انھ لنفس الدفاع عن ا اتاالساسي وأصبحت تركز على المباریات الریاضیة اكثر من تدریب
معروف ان الكثیر من القوانین الریاضیة تمنع العدید من الضربات والھجمات وتحد منھا في 

 العدید من ھذه الریاضات وتركز فقط على احراز النقاط للفوز بالمباریات .

ربما الكثیر من االشخاص ضد ھذه  السبب الثاني ھو أن بعض ھذه الفنون لم تتطور بشكل جید ,
الفكرة ویعتقدون ان ما ھو فعال قبل آالف السنین سیكون فعال الیوم ,وھذا لیس بالضرورة وفي 

قبل تطور علوم الطب والھندسة تكل الحاالت صحیح , ففي عالمنا كل شيء قابل للتطور فكیف ن
ابت ولكن التطویر مطلوب , لذلك وغیرھا وال نقبل تطور االمور االخرى , طبعا الجوھر دائما ث

% . اكرر مرة اخرى لیست كل ال یعني ان 100قلیدیة فعالة لیست كل الفنون القتالیة القدیمة الت
كلھا ال یصلح وال یعني ان كلھا یصلح یوجد بعضھا فقط ما ھو غیر فعال على سبیل المثال بعض 

یة اكثر منھا قتالیة  وھذا الكالم ایضا اسالیب الووشو القدیمة الغیر مطورة والتي تعتبر استعراض
نوه علیھ بروسلي حینما قال ان الكثیر من اسالیب الكونغ فو في السابق كانت تتبع الى عائالت 

 .معینة وال یتم تبادل الخبرات وال تطویرھا مع االخرین ..

یب معین عموما ھنا سنعرض الفنون القتالیة المفیدة في الدفاع عن النفس من غیر ان نضع ترت
 فیمكنك فقط ان تختار ما ھو متاح والذي ترتاح فیھ اكثر ویالئمك اكثر .

,  المواي تاي   الروسي الجیت كون دو , الجوجیتسو البرازیلي ,السستیما -اھم ھذه الفنون : 
(فقط المدارس التقلیدیة التي تركز على الدفاع  ,الجودو, الساندا (سانشو)  ,المالكمة,  الكاراتیة

 . الریاضیة ) اسالیب الكاراتیة في حالة الفول كونتاكت مدارسو عن النفس او الكیوكوشن
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  -المقاتل المحترف :

 

 
 

اذا كان غرضك من ممارسة الفنون القتالیة ان تدخل عالم االحتراف أي تقاتل من اجل الحصول 
والتي غالبا ما تكون اما مباریات قتال مختلط على المال والشھرة  وتخوض المباریات العالمیة 

MMA   قبل كل ذلك یجب ان تعلم ان اغلب ھذه االمور محرمة شرعا او مباریات مالكمة ,
الضارة  ضرر الذي تسببھ لنفسك ولغیرك و الضرب على الوجھ وغیرھا من االموربسبب ال
فقط من اجل كسب المال , ایضا یدخل في ھذه االمور المراھنات وغیرھا , ولكن اذا  بالصحة

 -والتي سوف تقوم بتوصیلك لھدفك :لك  واألفضلكان ھذا ھو غرضك فھذه الفنون ھي االقوى 

القتالیة المختلطة , المالكمة , الجوجیتسو البرازیلي , المواي تاي او نوادي الفنون   MMAال
 , الجودو , الكیك بوكسینج .
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  -المباریات الریاضیة واالولمبیاد :

 

 

 

اذا كنت ترغب في ان تصبح ریاضي تمارس النشاط الریاضي بعیدا عن الضرر وتشارك في 
المباریات الریاضیة العالمیة و ایضا االلعاب االولمبیة ان حالفك الحظ وتحصل على المیدالیات 

ن تبدأ في سن مبكرة جدا الن الفترة الزمنیة لنشاط أعلى العالمیة  فھذا امر جید ولكن ركز 
 قصیرة نسبیا .  الریاضي

المالكمة , الجودو , التاكواندو , المصارعة الرومانیة , ومؤخرا ایضا  -اھم ھذه الریاضات :
  ) الكاراتیة (الكاراتیة الریاضي فقط
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  -: واالستعراض  التمثیل ودخول عالم السینما

 

 

 

اذا كان غرضك من التدریب على الفنون القتالیة ھو ان تصبح ممثل سینمائي یتقن الفنون القتالیة 
ضریبة  افالشھرة في عالم السینما لیست سھلھ ولھفطبعا ھذا امر غیر مضمون لعدة اعتبارات 

 كبیرة وتحتاج الى دعم كبیر وكثیر من الحظ وعلیك ایضا اتقان التمثیل والعدید من المھارات
ان تبدأ في ھذه الفنون القتالیة في مرحلة مبكرة من العمر حتى تتقن المھارات  كم یحبذ االخرى 

 االستعراضیة التي تحتاج الى لیاقة بدنیة خاصة مھارات الجمباز 

 -اھم ھذه الفنون التي تساعد في الوصول على ھذا الغرض :

الباركور , الكیك , مھارات الجمباز  الووشو والكونغ فو , التاكواندوا , الكاراتیة , السیالت
 بوكسینج
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 -اللیاقة البدنیة :

 
كل الفنون القتالیة تفید في زیادة ورفع مستوى اللیاقة البدنیة  ولكن ربما ھنالك بعض الفنون تتمیز 

بتحسین بعض جوانب اللیاقة البدنیة دون االخرى  فھنالك فنون تزید من القوة البدنیة وبناء 
م ذوي العضالت اكثر من االخرى وھنالك فنون تنفع من یرید خسارة الوزن  وھنالك فنون تالئ

 اللیاقة البدنیة المحدودة او كبار السن وتساعد في تطویر لیاقتھم مع الوقت و الوقایة من االمراض 

  -فنون قتالیة تساعد في تقویة العضالت : .1
الجودو , المصارعة بأنواعھا , بعض اسالیب الكونغ فو مثال الھونغ جار والشاولین , 

 الكاراتیة غوجو ریو 
 

 -فنون قتالیة تساعد في خسارة الوزن وحرق الدھون : .2
 المواي تاي , الكیك بوكسینج , التاكواندوا , المالكمة .

 
المحدودة و كبار السن وتقي من  البدنیة فنون قتالیة ترفع من لیاقة االشخاص ذوي اللیاقة .3

 -االمراض :
 التاي شي , االیكیدو .
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 -الجوانب الثقافیة :
 
 

 
 
 

دول شرق  ىكان غرضك من التدرب على الفنون القتالیة ھو التقرب من ثقافة احداذا 
اسیا او التعرف اكثر على ثقافة ھذه الدول عن طریق ممارسة الفنون القتالیة  فألیك 

وبالتالي یمكنك اختیار الفن القتالیة بناء دولة المنشأ قائمة ببعض الفنون القتالیة حسب 
 على ثقافة الدولة التي ترید ان تتعرف علیھا .

 
 جمیع االسالیب والمدارس العدید للكونغ فو ووشو  -الصین :

 
الجودو , االیكیدو , الكاراتیة , السومو , النینجاتسو , الكندو , مدارس  -الیابان :

 الجوجتسو الیاباني و الكوبود 
 

 التایكواندوا , الھابكیدو , كوك سول وان , التانغ سو دو  -كوریا :
 

 تایالند : المواي تاي , الموا بوران
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  الفنون ممارسة من ھدف من اكثر لدیك كان لو ماذا
  القتالیة

 
 ذلك لعمل و واحد غرض من اكثر بین للجمع القتالیة الفنون ممارسة یمكنك بالطبع

 راجع ثم الثانوي وغرضك القتالیة الفنون ممارسة من االساسي غرضك ھو ما حدد
  ان ترید الذي القتالیة الفن كان فأنا التدریب من الھدف حسب القتالیة الفنون قوائم

 التدریب على التركیز ھو فعلھ علیك ما فكل جید فذلك ھدفیك قائمة في ینطوي تمارسھ
 . وإصرار قوة بكل الفن ذلك على

 
 مشتركة قوائم في توجد ال فنون على تحتوي القتالیة الفنون من اھدافك كانت اذا اما

 لفترة وأتقنھ واحد قتالي فن واختار االول غرضك على االولى المرحلة في ركز عندھا
 قتالي فن واختیار الثاني الھدف الى االنتقال یمكنك بعدھا منھ تتمكن حتى الزمن من

 . اخر
 

 یمكن عادة الثانویة واألھداف اساسي واحد غرض لإلنسان یكون ما عادة عامة وبصفة
 ذكرنا فكما. بك الخاص القتالي الفن لتغیر الحاجة دونما واحد قتالي فن أي من تحقیقھا

 .شيء كل قبل الجید التدریب ومكان الكفء المدرب ھو االساس فقط سابقا
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 لخاتمةا
 
 

یمكنك ان تتعلم أي فن من  ,كل الفنون القتالیة مفیدة وكلھا یمكن ان تخدم أي غرض 
بطریقة صحیحة تالئم ھدفك یمكنك ایضا ان قمت بالتدریب علیھ الفنون التي ترید و اذا 

تنجح في أي غرض  فھنالك من نجح في القتال االحترافي بواسطة فنون قتالیة تقلیدیة و 
ن ھنالك م وأیضاھنالك من نجح في التمثیل بفنون قتالیة واقعیة ولیست استعراضیة 

استخدم فنون قتالیة ریاضیة بشكل فعال في الدفاع عن النفس . وكل الفنون القتالیة تزید 
 من اللیاقة البدنیة سواء من ناحیة التقویة وخسارة الدھون المرونة وغیرھا .

 
 .لذلك یضل الخیار لك في اختیار ما تحب

 
المناسب  لذلك ال  واآلن بعد قراءة ھذا الكتاب ال اعتقد انك محتار في اتخاذ القرار

 . تضیع الوقت وأبدا مسیرتك ورحلة تدریبك على الفنون القتالیة االن
 

 كل التوفیق . ماتمنى لك
 
     
 

 فرحات الشریف محمد
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 للتواصل معنا 
 

 -:المدونة 
 

https://desertsamurai7.blogspot.com/ 
 

 -سبوك :صفحة الفی
 

Shin Samurai روح التحدي 
 

 -صفحة الیوتیوب :
 

Shin Samurai 
https://www.youtube.com/channel/UCxsBI

516wj6NJXWwvrAVSfQ/featured 
 
 
 

https://desertsamurai7.blogspot.com/
https://desertsamurai7.blogspot.com/
https://desertsamurai7.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Shin-Samurai-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-1325912740781363/
https://www.facebook.com/Shin-Samurai-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-1325912740781363/
https://www.facebook.com/Shin-Samurai-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A-1325912740781363/

